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SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ
Data publikacji 16.02.2018

Poszukiwany przez policjantów 38-letni mieszkaniec gminy Janów Lubelski został odnaleziony. Po
kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia odnaleziono zaginionego. Również w godzinach nocnych
dyżurny Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 80-letniej kobiety,
cierpiącej na zaniki pamięci. Kobieta wyszła z domu i brak było z nią kontaktu. Ponadto ubrana
była nieodpowiednio do pory roku. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i wspierających ich
wielu innych osób, w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia o zaginięciu, wrocławscy policjanci
odnaleźli kobietę. Średzcy policjanci odnaleźli starszego mężczyznę, który zaginął w powiecie
wrocławskim. Funkcjonariusze zauważyli poszukiwanego 69-latka około północy w jednej z
miejscowości na terenie gminy Miękinia.
Dzisiaj w nocy po godz. 3:00 dyżurny KPP w Janowie Lubelskim przyjął zgłoszenie o zaginięciu 38-letniego mężczyzny.
Informacje przekazała żona mężczyzny. Z jej relacji wynikało, że około godz. 1:00 mąż wyszedł z imprezy odbywającej
się na terenie Janowa Lubelskiego i udał się w nieznanym jej kierunku. Natychmiast po zgłoszeniu zaginięcia
rozpoczęto akcje poszukiwawczą. Policjanci przeczesywali okolice. Oprócz policjantów w poszukiwaniach brali udział
funkcjonariusze PSP oraz żona zaginionego wraz ze znajomymi. Poszukiwania odbywały się w trudnych nocnych
warunkach, przy kilkustopniowym mrozie. Kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu 38-latek został odnaleziony. Jak się okazało
znajdował się w miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od Janowa Lubelskiego.
W tym przypadku czas i natychmiast rozpoczęte poszukiwania odegrały kluczową rolę w odnalezieniu mężczyzny.
Pamiętajmy szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z zaginięciem osoby schorowanej, dziecka lub osoby w
podeszłym wieku, lub gdy z okoliczności wynika, że osoba taka może pozostawać w okolicznościach zagrażających jego
życiu i zdrowiu, by natychmiast powiadomić policję. Tylko wspólne działania odpowiednich służb mogą przynieść
pozytywny i szczęśliwy ﬁnał poszukiwań i mogą uratować komuś życie.
***
Informację o zaginięciu starszej kobiety przekazał mąż. Dyżurny policyjnej jednostki niezwłocznie, po uzyskaniu
informacji wszczął czynności poszukiwawcze. Z uwagi na niską temperaturę i zagrożenie dla starszej pani, w jej
poszukiwaniach uczestniczyło kilkanaście patroli.
Funkcjonariusze o zaginięciu 80-latki poinformowali również korporacje taksówkarskie i Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne we Wrocławiu. W trakcie trwania poszukiwań do policjantów zaczęły napływać różne szczątkowe
informacje na temat starszej kobiety, która widziana miała być w kapciach w okolicach Placu Orląt Lwowskich.
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i wielu innych osób, w ciągu zaledwie 30 minut od momentu zgłoszenia o
zaginięciu, wrocławscy policjanci odnaleźli kobietę. 80-latka była zmarznięta i przestraszona. Wszystko jednak skończyło
się szczęśliwie. Po odnalezieniu, Pani oświadczyła, że wyszła na spacer i nie potraﬁła wrócić do domu.

***
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 69-letniego mieszkańca
powiatu wrocławskiego, który wyszedł z domu i do późnych godzin nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Mężczyzna
cierpiał na zaniki pamięci. Policjanci ustalili, iż zaginiony może znajdować się na terenie powiatu średzkiego.
Jednocześnie otrzymano zgłoszenie o osobie, której opis odpowiadał rysopisowi poszukiwanego mężczyzny.
Funkcjonariusze, mając na uwadze panującą już ciemność i temperaturę poniżej zera, natychmiast udali się we
wskazane miejsce i podczas sprawdzania jednej z miejscowości na terenie gminy Miękinia zauważyli zaginionego.
Mężczyzna nie był w stanie powiedzieć, jak dotarł do miejsca, w którym został znaleziony, ani też skąd przyjechał.
Kontakt z nim był utrudniony.
Na szczęście pomoc medyczna nie była konieczna.
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